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Podzielony zysk trzeba odpow
rozliczenia | Uchwała wspólników dotycząca sposobu rozdysponowania osiągniętego przez spółkę wyniku musi mieć

odzwieciedlenie w ewidencji. Do zarachowania należnej udziałowcom dywidendy służy konto „Pozostałe rozrachunki”.
Joanna Sadowska
O podatkowych aspektach wypłaty dywidendy piszemy na
>H2 – 3. Jak w praktyce zastosować przepisy? Jak ująć operacje związane z podziałem zysku w księgach rachunkowych?
Prześledźmy to na przykładzie.

art. 10 ust. 2 lit. a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między
Polską a Republiką Federalną Niemiec, 5 proc. W tej hipotetycznej
sytuacji podatek należny wyniósłby:
300 000 zł x 40 proc. x 5 proc. = 6 000 zł plus odpowiednio policzone
odsetki.
Poniżej zostały zaprezentowane dekrety i księgowania, jakie spółka
wypłacająca dywidendę zaewidencjonuje w swoich księgach:

Przykład

Wyliczenie i księgowanie dywidendy
Polska spółka kapitałowa Polish Management Sp. z o. o., zgodnie
z uchwałą wspólników, cały zysk za 2011 r. w wysokości 300 000 zł
przeznaczyła na wypłatę dywidendy. Do dnia wypłaty udziałowcy nie
planowali zmian w składzie własnościowym. Zgodnie z księgą
udziałów na dzień wypłaty dywidendy, tj. na 24 lipca 2012 r.
udziałowcami byli:
∑ osoba krajowa – Anna Kowalska, która udziały w spółce
w wysokości 5 proc. posiada od 2011 rwoku,
∑ osoba zagraniczna – Udo Linn, obywatel Niemiec, który udziały
w spółce w wysokości 5 proc. posiada od 2010 roku,
∑ spółka krajowa OLIMPEXX Sp. z o.o., która udziały w spółce
w wysokości 50 proc. posiada od 2008 roku,
∑ spółka zagraniczna German Services GmbH, która udziały w spółce
w wysokości 40 proc. posiada od stycznia 2012 roku.
Korzystając z wyżej wymienionych przepisów spółka Polish
Management Sp. z o.o dokonała najkorzystniejszych rozliczeń
podatkowych dla swoich udziałowców.
1. Pani Anna Kowalska, niestety, nie mogła skorzystać z żadnego
zwolnienia. Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują
zwolnień dla tej grupy podatników.
Spółka wobec tego zobligowana była do pobrania podatku
w wysokości:
300 000 zł x 5 proc. x 19 proc. = 2 850 zł.
2. Obywatel Niemiec na prośbę spółki przedstawił certyfikat
rezydencji. Ponieważ Polska podpisała umowę o unikaniu
podwójnego opodatkowania z Niemcami, spółka skorzystała
z zapisów art. 10 tej umowy i policzyła dywidendę z zastosowaniem
stawki 15 proc. Podatek wyniósł:
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3. PK – pobrany zryczałtowany podatek
dochodowy od dywidend:
a) Anna Kowalska
b) Udo Linn
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4. WB – wypłata kwoty dywidendy (po
potrąceniu lub nie podatku):
a) Anna Kowalska
b) Udo Linn
c) OLIMPEXX Sp. z o.o
d) German Services GmbH
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1. PK – przeksięgowanie zysku netto
za 2011 r. zgodnie z uchwałą zgromadzenia
wspólników.
2. PK – zarachowanie należnej wspólnikom
dywidendy
a) Anna Kowalska (300 000 x 5 proc.)
b) Udo Linn (300 000 x 5 proc.)
c) OLIMPEXX Sp. z o.o (300 000 x 50 proc.)
d) German Services GmbH (300 000 x 40
proc.)

5. Wpłata podatku do odpowiedniego
urzędu skarbowego

300 000 zł x 5 proc. x 15 proc. = 2 250 zł.
3. Dla spółki OLIMPEXX Sp. z o.o zostaną zastosowane zwolnienia
przewidziane w art. 22 ust. 4 i 4a ustawy o CIT i nie zostanie
policzony podatek od dywidendy, ponieważ:
– spółka ta jest udziałowcem posiadającym na dzień wypłaty udziały
w wysokości co najmniej 10 proc.
– posiada je ponad dwa lata,
– dywidendę otrzymała od spółki rozliczającej się podatkowo na
terenie Polski, oraz
– przedstawiła oświadczenie, że wszystkie jej dochody otrzymywane
zarówno w kraju, jak i za granicą podlegają opodatkowaniu.
4. Dla spółki German Services GmbH, po otrzymaniu certyfikatu
rezydencji, oraz oświadczenia o opodatkowaniu wszystkich
dochodów, płatnik również nie dokona potrącenia podatku.
Skorzysta z zapisów art. 22 ust. 4 i 4a oraz art. 22 ust. 4b ustawy
o CIT. Ten ostatni przepis zwalnia bowiem podatnika z obowiązku
zapłaty podatku, mimo że okres dwuletniego posiadania akcji
jeszcze nie upłynął.
Jeśli jednak po otrzymaniu dywidendy spółka niemiecka sprzedałaby
udziały i do czasu sprzedaży nie upłynąłby okres dwuletniego ich
posiadania, to wówczas musiałaby samodzielnie dokonać obliczenia
podatku i wpłacić go wraz z odsetkami na konto właściwego urzędu
skarbowego. Jednak wysokość podatku, w przeciwieństwie
do polskiej spółki, nie wyniosłaby 19 proc., ale na mocy zapisów
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wiednio ująć w księgach
Fragmenty deklaracji i sposób ich wypełnienia przedstawiono poniżej.
∑ Dla Pani Anny Kowalskiej zostanie złożony tylko PIT8AR(2).
∑ Dla Pana Udo Linn zostanie złożona również deklaracja PIT8AR(2) oraz IFT-1/IFT1R(9).
∑ Dla spółki OLIMPEXX Sp. z o.o nie zostanie złożona żadna deklaracja. Spółka korzysta ze
zwolnienia w wypłacie dywidendy.
∑ Dla spółki German Services GmbH zostanie złożona tylko deklaracja IF T-2/IFT-2R(5).
Jeśli jednak nastąpiłaby zakładana hipotetycznie sprzedaż udziałów przed upływem dwóch lat,
to spółka niemiecka zobligowana byłaby do samodzielnego złożenia do urzędu skarbowego
deklaracji CIT-6AR(1).
Poniżej zostały przedstawione wybrane pozycje deklaracji i sposób ich wypełnienie dla Pana Udo
Linn i spółki German Services GmbH przy założeniu, że nie wystąpiły żądne inne obowiązki
podatkowe. ∑
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